
Rullstolsdynor 
för högriskbrukare

G o o d  M e d i c a l

Enda dynan på marknaden
med fläkt som tillför luft

Sårläkning

Stabilt sittande

Motverkar skjuvning

Värmeavledning

Temperatursänkning

SPPC
Högriskbrukare 

Den mer positionerande dynan 
med fläkt och tryckavlastning

SPC
Högriskbrukare 

Den mindre positionerande dynan med fläkt,
fast med mer tryckavlastning



AireRx:s konstrukt ion:
• Innovativ anatomisk design med kraftig bendelare.

• Inbyggd uppladdningsbar batteridriven fläkt

• Ventilationskanaler för eliminering av värme och fukt

• Uppbyggd av två sorters tryckavlastande skum.

• Maximalt luftgenomsläppligt överdrag.

• Dynan är rekonditioneringsbar och inkontinensskyddad tack vare
   försluten yta.

• Dynan är försedd med bärhandtag.

AireRx:s egenskaper:
• Mycket god ventilation tack vare dynans unika design och fläkt.

• Enda dynan på marknadEn mEd fläkt som tillför luft, syrE och vEntilErar!

• Mycket god sårläkande effekt

• Ökad livskvalitet för brukaren genom att brukaren själv kan reglera fläkten efter
   behov. Således påverkas t.ex. fukt, värme och svettningar.

• Bättre livskvalitet för alla:

 - t.ex. MS-sjuka som brukar vara varma.

 - med underlivsbesvär då svamp motverkas tack vare möjligheten att
   styra temperaturen i sittandet.

 - sårbrukare.

 - ”långtidssittare” med flera!

• Tydlig märkning och enkel placering.

• Rekommenderad brukarvikt max ca 150 kg.

• 2-års garanti!

Storlekar - se vår hemsida där de kan hållas uppdaterade.

Tvättanvisning - se medföljande bruksanvisning.

2-års 
garanti!
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G o o d  M e d i c a l

AireRx-dynorna är byggda med en anatomisk intelligent design för att tillhandahålla en 
stabil sittställning med en överlägsen tryckavlastande funktion. Dynorna är konstruerade 
för att minska värme, avleda fukt som bildas under sittytan för att ge maximal komfort. 
Samtidigt minimeras risken för trycksår. 


